EYLÜL - ARALIK / SEPTEMBER - DECEMBER 2020 / SAYI / ISSUE 62

Bakü’nün Parlayan Yeni
Yaşam Alanı “Sabah Residence”
New shining living area of
Baku
“Sabah Residence”

Kadıköy’ün Merkezinde
“Mesa Koz”
“Mesa Koz” in the
center of Kadıköy

Yeni
“Eti Maden”
Binası
New
Building
“Eti Maden”

Değerli Okuyucularımız,
‘Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi’ kurumsal LinkedIn sayfamız açıldı. Bizi buradan da takip edin!
Dear Readers,
We have opened a new corporate LinkedIn account for our ‘Cuhadaroglu Aluminyum Sanayi’ company.
Please follow us here too!

/cuhadaroglu-aluminyum-sanayi
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SUNUŞ / INTRODUCTION

Dear Colleagues

T
KENAN ARACI
Çuhadaroğlu Grup Şirketleri Genel Müdürü
General Manager of Çuhadaroğlu Group of Companies

Değerli Dostlar

T

ürkiye, tarihinde pek çok çeşitli iç ve dış etmenli krizi
atlattı. Ancak, bu kez durum çok farklı. Çünkü salgın
ve sokağa çıkma yasakları sektörel ve küresel boyutta
üretimi istisnai birkaç sektör haricinde neredeyse
tamamen durdurdu. Özellikle, işletmelere nakit akışı azaldı
hatta durma noktasına geldi. Güçlü sermaye yapıları ve güçlü
birikimleri olmayan firmaların iflas riski daha önce hiç olmadığı
kadar yükseldi. Düşük talep doğrultusunda üretim tarafında
ciddi tahribat olma ihtimali yüksek. Özellikle, inşaat sektörü
tarafı salgın hastalık öncesi iç pazarda başlayan daralmanın
olumsuzluğu ile boğuşurken, salgın hastalıkla beraber bu
olumsuz tabloya inşaat sektörü Türkiye İç Pazarı’na ihracat
pazarlarının da eklenmesi ile 2020 yılını yüksek daralma oranı
ile kapatacağı yüksek ihtimal olarak görülmektedir. Küresel bir
salgın hastalık haline gelen Covid-19 ile ilgili her ne kadar ilaç
ve tedavi metotlarının başarılı olduğu gözlemlense de, kalıcı aşı
gibi bir çözüm veya salgın hastalığın son bulduğu ile ilgili bir
açıklama yapılmadığı müddetçe belirsizlik süresi uzayacaktır.
Orta ve uzun vadede belirsizliğin ortadan kalkması ile özellikle
Çin ile ticaret yapan ülkelerin ölçek azaltması, Just in Time (JIT)
modeli ile tedarik zincirine öncelik vermesi jeopolitik olarak öne
çıkan Türkiye açısından özellikle ihracat pazarlarında olumlu
olacağı ve Türkiye’nin pozitif olarak ayrışacağı görüşündeyim.
Diğer taraftan, Covid19 salgın hastalığının Çin merkezli olarak
ortaya çıkması başta ABD ve AB Ülkeleri nezdinde olumsuz bir
algı yaratmıştır.

urkey has overcome plenty of internal and external
crises in the history. However, the situation is very
different now because the epidemic and lockdown
decisions have almost halted production activities
on a global scale in all sectors except a few. In particular, cash
flow into enterprises have decreased and even stopped. The
risk of bankruptcy has increased like never before in terms
of the companies which do not have solid capital structure
and strong experience. Due to the low demand, there is high
probability for serious damage on production activities. While
the construction sector is trying to combat the negative effects
of the contraction that started in the domestic market before
the epidemic, it is highly likely that it will close the year
2020 with a high contraction with the addition of export
markets. Although it is currently observed that the medicine
and treatment methods are successful against Covid-19 as
a global pandemic, the duration of uncertainty will extend
unless an announcement is made that a solution such as
permanent vaccine has been found or the pandemic has finally
disappeared. In the medium and long term, especially to reduce
the commercial scale of countries trading with China along
with the elimination of this uncertainty and JIT the geopolitical
identified as a priority (JIT) Through the model will be
positively affected export market of Turkey.
On the other hand, the emergence of Covid-19 pandemic
in China has created negative perception of China for
the USA and EU countries Although this pandemic has
originated in China and it is claimed that the Chinese
State has failed to take measures on time, it is true that it is
very hard to prove this. However, I believe that this process
turning to a trade war due to the elections to be held in the
USA in November will have positive impacts on the export
of Turkey in the medium term. Our Company’s ratio of sales
for architectural aluminum systems used in the construction
sector was around 60% and the sales ratios in terms of the
industrial products were around 40% before the pandemic
as of the end of 2019. However, in the first quarter of
2020, the construction sector, which was one of the most
affected sectors during the epidemic, and the architectural
system market, accordingly, decreased to 40% in our total
sales rates. In spite of the current global pandemic, the ratio
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Bu algının her ne kadar bu salgın hastalığın Çin kaynaklı
olup, önlemleri alma noktasında Çin devletinin geç kaldığı
iddiaları ortaya atılsa da, ispatının zor olacağı gerçektir. Ancak,
bu sürecin kasım ayında ABD’de yapılacak seçimleri de
dikkate aldığımızda bir ticaret savaşı haline evrilmesi, Türkiye
ihracatını orta vadede olumlu yansıyacağı görüşündeyim.
Şirketimiz özelinde 2019 yılı sonu itibari ile salgın öncesi
inşaat sektöründe kullanılan mimari alüminyum sistem satış
oranları %60 seviyelerinde, sanayi ürünleri pazarı tarafında %40
seviyelerindeydi. Ancak bu oran 2020 ilk çeyreğinde salgın
döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri olan inşaat sektörü
ve buna paralel mimari sistem pazarı toplam satış oranlarımız
içerisinde %40 seviyelerine gerilemiştir. İhracat satış oranlarımız
ise yaşanan küresel salgın hastalığa rağmen, geçen yılın aynı
periyodu ile karşılaştırdığımızda %40 seviyelerinden toplam
satışlar içindeki oranı olumlu bir şekilde iç pazar satışlarımızdaki
kayıpları dengelenmiş ve %65 seviyelerine kadar yükselmiştir.
Faiz oranlarının düşürülmesi ile iç pazarda yaşanacak
canlanmanın üretimimize ve satışlarımıza olumlu yansıyacağını
öngörmekteyiz.
Değerli Dostlar,
Salgının ilk başladığı gün itibari ile üretim faaliyetlerimizden
önce, ofis ve fabrika tarafında güvenli, sağlıklı ve hijyenik
çalışma ortamı sağlamak adına COVID 19 İletişim Komitesi
kurarak, acil eylem planımızı oluşturduk ve gerekli duyuruları
yaptık. Grup şirketlerimizin çalışan sayısı 600 olup, olası riskleri
minimize etmek için tedbirleri sürecin en başından aldık. Bu
hastalığın bulaşıcılık özelliğinin hızlı olması nedeniyle izolasyon
ve olası hastalık taşıma riski olan çalışanlarımızı izole ederek
faaliyetlerimizi devam ettirdik. An itibari ile de ölümlü hasar
bırakan sonuçlarla çok şükür karşılaşmadık. Şirket olarak bu
süreçte özellikle belirsizlikte karar alma hızımızı iletişim ve
istişare ile arttırdık.
Şirket olarak bu süreçte özellikle belirsizlikte karar alma
hızımızı iletişim ve istişare ile arttırdık. Özellikle bu salgın
döneminde stres yönetimine ağırlık verdik ve salgın hastalık
süreç sonrasını düşünerek alternatifli, aksayan planlarımız
hazır tutarak hareket ettik. Bu vizyon, işi psikolojik açıdan
yönetmemizi daha da kolaylaştırdı. Şirket olarak, bu tür
“öngörülemeyen” ve ani gelişen krizlere karşı daha önceden
oluşturduğumuz “acil eylem planı” doğrultusunda “nakit akışı”
“stok yönetimi” ve “maliyetler”e odaklandık. Özellikle bu süreçte
güçlü olan sermaye ve bilanço yapımızın olumlu etkilerini
görmekteyiz. Bu süreç ve sonrası sermaye yapıları güçlü nakit
akışını iyi yöneten firmaların ayakta kalacağını düşünmekteyim.
Özellikle, böyle bir krizi test ediyor olmamız ileriye yönelik
ayakta kalacak sektörleri ve tabi ki işletmeleri daha deneyimli
ve tecrübeli hale getirecek, daha sağlam, ayakları üstüne basan
işletmeler olmalarını sağlayacaktır.
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of our export sales in total sales has positively compensated
our domestic market sales losses and increased from 40%
to around 65% as compared to the same period of the last
year. Upon the reduction of interest ratios, we foresee that
the boost in the domestic market will have positive impacts
on our production and sales.
Since the first day of the pandemic, we established a
COVID-19 Communication Committee in order to provide
a safe, healthy and hygienic working environment in our
offices and factories before continuing our production
operations, we prepared an emergency plan and made
the necessary announcements. The number of employees
in our Group Companies is 600 and we have taken all
necessary measures from the very beginning to minimize
possible risks. As this disease is so quick to transmit, we
have resumed our operations after placing our employees,
who had the risk of possible disease and isolation, into
quarantine. Luckily, we do not have any results with death
of any employees so far.
Our Company has increased its speed with
communication and consultation, particularly in terms of
taking quick decisions in uncertainty during this process.
Especially in this epidemic period, we focused on stress
management and, considering the after-epidemic, we acted
by keeping our alternative and resilient plans ready. We
have focused on ‘‘cash flow’’, ‘‘stock management’’ and ‘‘costs’’
according to the ‘‘emergency action plan’’ that we previously
designed in response to such ‘‘unpredictable’’ and sudden
crises. During this process, we observe the positive effects
of our strong capital and balance sheet structure. I believe
that the companies that could manage their cash flow
excellently with their strong capital structure will survive
in this process and after the pandemic. This current crisis
will enable the surviving sectors and of course, enterprises
to be more experienced and knowledgeable as stronger and
robust organizations.

Yeni Web Sitemiz Yayında!
Our New Website is Online!
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Çuhadaroğlu Olağan
Genel Kurulu’nu
Pandemi Sonrası
Kurallara Uygun Olarak
Düzenledi
10-12 Şubat 2020 tarihleri arasında başarılı
bir halka arz gerçekleştiren ve paylarının
yüzde 26’sını halka açan Çuhadaroğlu
Grubu, Türkiye'de alüminyum sektörünün
öncü firması Çuhadaroğlu Metal Sanayi
ve Pazarlama A.Ş. Borsa İstanbul'da yerini
aldı. Şirket, “CUSAN” koduyla borsada işlem
görüyor

Ü

lkemizi ve dünyayı etkisi altına kalan pandemi
sonrasında ilk defa düzenlenen Olağan Genel
Kurul toplantısı bu sene 22 Nisan 2020
tarihinde Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi
Fabrikası konferans salonunda düzenlendi.
Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve
değerlendirildiği Genel Kurul’un açılış konuşmasını
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Çuhadaroğlu Organized
Its Ordinary General
Assembly In Accordance
With The Post-Pandemic
Rule
Çuhadaroğlu Group 10-12 February 2020
date made a successful public offering
and was opened to the public between
26 percent and took their share of the
aluminum industry in Turkey, leading
companies Çuhadaroğlu Metal Industry
Marketing Inc. and its place in the Istanbul
Stock Exchange. The company is traded
on the stock exchange with the code
"CUSAN".

T

he Ordinary General Assembly meeting, which
was held for the first time after the pandemic
affecting our country and the entire world, took
place on April 22nd, 2020 at the conference
hall of Çuhadaroğlu Aluminum Industry Factory
Çuhadaroğlu Metal Industry and Marketing Inc. Murat
Çuhadaroğlu, the Chairman of the Board of Directors,

yapan, Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çuhadaroğlu, tüm
dünyada olumsuz süreçlerden geçmemize neden olan
Covid-19 sonrası, sorumluluklarımızdan ödün vermeden
ilerlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Süreç ile ilgili gerekli tüm önlemlerinin şirket
nezdinde titizlikle alındığını belirtti. 18 maddelik
gündemin görüşüldüğü oturuma, pandemi sonrası
kurallar dikkate alınarak, şirketin ilgili kurum- birim,
müdür ve yöneticilerinin, yönetim kurulunun dışında
hissedar ve davetli misafir kabul edilmedi.
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oturma
planının yapıldığı ve maske kullanımının zorunlu olduğu
oturumda, Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu, Genel Müdürü,
Genel Müdür Yardımcıları, Kurumsal Risk ve Yatırımcı
İlişkileri Bölümü, Muhasebe ve Finans bölümleri
yöneticileri, bağımsız denetçi kurumu yetkilisi, bakanlık
temsilcisi katılım sağladı.

made the opening speech of the General Assembly where
the activities of the company in 2019 were discussed and
evaluated, and underlined that we should not compromise
our responsibilities due to the pandemic. He also stated
that all necessary internal measures regarding the process
have been taken carefully within the company.
Except for the directors and directors of the relevant
departments of the company and members of the board
of directors; No shareholder or guest was accepted to
the session where the 18-item agenda was discussed in
accordance with the post-pandemic rules.
Çuhadaroğlu Board Members, General Manager,
Assistant General Managers, Corporate Risk and
Investor Relations Department, Accounting and Finance
Departments, an independent audit firm and a Ministry
representative attended the session, which was held taking
into account the social distance rule and using a mask.
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Endüstri Radyo
Konuğu Kenan ARACI

Industry Radio’s
Guest: Kenan ARACI

Çuhadaroğlu Grup Şirketler Genel Müdürü
ve Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Aracı Özgür Kaan Alioğlu’nun
sorularını yanıtladı.

Kenan Aracı, General Manager of Çuhadaroğlu
Group of Companies and Member of Board
of Directors of Turkey İMSAD, answered the
questions of Kaan Alioğlu.

inalarda Enerji Verimliliği ve Sıfır Enerji
başlıklarının yer aldığı ve konuşulduğu
“Endüstri Radyo” programında mühendis
Özgür Kaan Alioğlu ‘nun konuğu Çuhadaroğlu
Grup Şirketler Genel Müdürü ve Türkiye İMSAD
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Aracı oldu. 22 Haziran ‘da
21:00 ‘da yayını gerçekleşen programda, Kenan Aracı, dış
cephelerdeki enerji verimliliği ile ilgili Çuhadaroğlu‘nda
kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verdi, Covid -19
sonrası işletmelerde normalleşme sürecine değindi. Yeni
dönemde şirketçe alınan önlemleri ve tedbirleri ifade
eden Aracı, Çuhadaroğlu’nın başlangıcından bugüne
değin sektör hikayesini de yine dinleyiciler ile paylaştı.
Sektör bilgileri yanı sıra, Alüminyumun tarihçesi ve
inşaat sektörüne girişi ve kullanımı hakkında bilgi veren
Enerji maliyetlerini düşürmek için konutlarda ve hizmet
binalarında (ofisler, alışveriş
merkezleri, okullar, vs.) neler
yapılabileceğinin dünya ve
Türkiye’deki örnekleriyle
birlikte konuşulduğu
röportajda, Kenan Aracı ayrıca
profesyonel spor geçmişinden
örneklerde bulunarak, sporun
iş hayatında ve kariyer
planlamasındaki önemine
değindi.

enan Aracı, General Manager of
Çuhadaroğlu Group of Companies
and Member of Board of Directors
of Turkey İMSAD, was the guest of
engineer Özgür Kaan Alioğlu in the "Industry
Radio" program where the topics of Energy
Efficiency and Zero Energy were discussed and
assessed. Kenan Aracı gave information about the
technologies used in Çuhadaroğlu regarding the
energy efficiency of the facades in the program,
which was broadcast on June 22 at 21:00, and
explained the normalization process in businesses
after Covid-19. Residential and service buildings in
the history of the aluminum as well as information
on the steps to be taken to reduce energy costs and
the use of aluminum in the construction sector, with
examples from the world
and Turkey (offices,
shopping centers, schools,
etc.) Were discussed;
Kenan Tool also pointed
out the importance of
sports in business life
and career planning by
giving examples from
his professional sports
background.

B
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Murat Mermerci’nin
Sosyal Medya Canlı
Yayın Konuğu Kenan
Aracı oldu

Kenan Aracı was
the Social Media
Live guest of Murat
Mermerci

Çuhadaroğlu Pazarlama Grubu etkinlik
rotasını Dijital ve Sosyal Medya ‘ya çevirdi.
İlk Etkinlik Sosyal Medya üzerinden
gerçekleşti.

Çuhadaroğlu Marketing Group has
started to focus on events in Digital and
Social Media. The first event took place
in Social Media.

2

3 Mayıs 2020 saat 21:30 ‘da Instagram canlı
yayın programının yapımcısı ve solisti Murat
Mermerci kendi hazırladığı ve sunduğu
programında Çuhadaroğlu ekibine şahane
bir müzik ziyafeti sundu. Çuhadaroğlu Grup Şirketleri
Genel Müdürü Kenan Aracı müzik programına canlı
yayın konuğu olarak katıldı. Çuhadaroğlu Genel Müdür
Yardımcısı Gökhan Atsız’ın desteğiyle gerçekleşen
Çuhadaroğlu’na özel canlı olarak yapılan programa
Çuhadaroğlu çalışanları ve sosyal medya takipçileri de
katıldı. Bir saat süren canlı müzik ile devam eden sohbet
programında Çuhadaroğlu çalışanlarının parça isteklerine
yer verildi.

O

n May 23, 2020 at 21:30, Murat
Mermerci presented a magnificent musical
feast to his team on the Instagram live
broadcast program, which he produced
and hosted. Kenan Arac, General Manager of
Çuhadaroğlu Group of Companies, attended the live
music broadcast as a guest. Çuhadaroğlu employees
and social media followers also attended the program
organized specially for Çuhadaroğlu and supported
by Çuhadaroğlu's Deputy General Manager Gökhan
Atsız. The songs requested by Çuhadaroğlu employees
were played in the one-hour broadcast with live
music.
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Çuhadaroğlu Ar-Ge Müdürü
Hüseyin Gökdemir Sıfır
Enerji Binalar'a Dönüşüm
Konusunda Çevrimiçi
Konferans Konuşmacısı
Oldu

Çuhadaroğlu R&D Manager
Hüseyin Gökdemir
Became an Online
Conference Speaker on
the Transformation of Zero
Energy Buildings

Teknoloji oturumları, özel iletişim ağı
fırsatları ve odaklanmış sunumları ile Sıfır
Enerji Bina işininin nasıl geliştirileceği
ve dönüşümün nasıl sağlanacağına
ilişkin bilgileri içeren uçtan uca dijital bir
konferans olan ZeroBuild Sanal Forumu bu
sene Çuhadaroğlu Ar-Ge bölümünü ağırladı.

The ZeroBuild virtual forum, which
includes information on how to develop
and transform the Zero Energy Building
business, as well as technology sessions,
private communication network and
focused presentations, hosted Çuhadaroğlu
R&D department this year.

S

Ç

ıfır Enerji Bina gelişmeleri hakkında detaylı
açıklamalarda bulunan Çuhadaroğlu Ar-Ge
müdürü Hüseyin Gökdemir, Çuhadaroğlu olarak
sektörü takip eden, gelişmelere odaklanan bir
yapıda hareket ettiklerinin altını çizdi. Alüminyum cephedoğrama- sürme grupları başta olmak üzere yurt içi ve
yurt dışı pazara gerek butik projelerde gerek ise nitelikli
özel projelerde sistem desteği sağlayan teknik ekipleri
ile Sıfır Enerji Binalarda, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve
diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerji ihtiyacı
olan ve bu ihtiyacını da tamamen yenilenebilir enerji
kaynaklarından temin eden binalara yönelik sistemlerin
öneminin altını çizdi.
Konferansta, Hüseyin Gökdemir, Çuhadaroğlu MN
50 Sistemi ile ilgili birtakım veriler aktardı.” Enerji
verimliliği önlemleri, yüksek ısı yalıtım performansına
sahip dış mekanlar, doğal havalandırma, gün ışığı
kullanımı, güneş kontrol ve gölgeleme ekipmanları,
hava sızdırmazlık sistemleri, uygun pencere, profil ve
cam seçimi, güneşle pasif ısıtma gibi enerji talebini
azaltan tasarım stratejilerini içerir. MN 50 cephe sistemi,
yukarıda bahsedilen yüksek ısı yalıtımını 1,4 W / m2K Uf
değeri ile karşılayabilir. Düşük enerji tüketimli MN 50
cephe sistemi ile elde edilen tasarruf, cephe maliyetinde
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uhadaroğlu R&D manager Hüseyin Gökdemir
made detailed explanations about the Zero
Energy Building developments and underlined
that Çuhadaroğlunun act in a structure that
focuses on following the developments in the sector. In the
forum, the system and technical teams of the Zero Energy
Buildings, supported by aluminum facade-joinery-sliding
groups and boutique and special projects, need energy at
very low prices for consumption such as heating, cooling
and lighting in Turkey and abroad. It was emphasized
that it completely derives this from renewable energy
sources.
Hüseyin Gökdemir gave some data about Çuhadaroğl's
MN 50 System at the conference. Energy efficiency
measures include design strategies such as outdoor spaces
with high thermal insulation performance that reduce
energy demand, natural ventilation, use of daylight, solar
control and shading air tightness systems, appropriate
window, profile and glass selection, passive solar heating.
The MN 50 facade system mentioned above provides high
thermal insulation with 1.4 W / m2K Uf. With the MN 50
façade system with low energy consumption, the return
time can be easily reduced in the cost of saving from the
facade.

geri dönüş süresini kolaylıkla azaltabilir.” İfadelerinde
bulundu.
Sanal etkinlikleriyle, canlı sunumlar ve soru cevaplar
ile son derece etkileşimli bir ortam sunan ZeroBuild
Forum, eşzamanlı İngilizce çevirileri yapan konuşmacıları
ile uluslararası platformda oldukça rağbet gördü.
Sıfır Enerji Binalar'a dönüşüm konusunda dünyanın
dört bir yanından birçok lider ve yenilikçinin bir araya
geldiği yılın en önemli Sıfır Enerji Bina etkinliği olarak,
Eylül Ayının gündeminde yerini aldı.
Sıfır Enerji Bina Nedir?
Sıfır Enerji Binalar; çok düşük enerji ihtiyacına sahip
olabilmek ve ihtiyaç duydukları enerji miktarını belirli
bir süre boyunca yenilenebilir kaynaklar yoluyla yerinde
(veya uzakta) üreterek elde edebilmek için, enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimi kavramlarını bir
araya getirir. Sıfır Enerji Binalar'a ulaşmak tüm dünyada
ivme kazanan iddialı ancak giderek daha ulaşılabilir
bir hedeftir. Son yıllarda özellikle ticari binalar, gerek
sağladıkları maliyet ve rekabet avantajı ve gerekse
de kanuni zorlamalar sebebiyle Sıfır Enerji Binalar
geliştirmek konusunda artan bir ilgiye sahiptir. Bununla
birlikte Sıfır Enerji Bina kavramı birçok yerel yönetimin
kısa ve orta vade hedeflerinde yer almaya başlamıştır.

The ZeroBuild Forum provided an interactive
environment with live presentations and questions and
answers with virtual events, and it was highly popular
in the international platform with its speakers who do
simultaneous English translation.
The meeting of leaders and innovators from all over
the world on the transformation of Zero Energy Buildings
was on the agenda of September.

What is Zero Energy Building?
Zero Energy Buildings combine the concepts of energy
efficiency and renewable energy generation in order to
have very low energy needs and to obtain the energy
they need by generating them locally or remotely through
renewable sources for a certain period of time. Achieving
Zero Energy Buildings is an ambitious but increasingly
achievable goal that is gaining momentum around the
world. In recent years, commercial buildings have an
increasing interest in developing Zero Energy Buildings
due to the cost and competitive advantage they provide
and legal enforcement. However, the concept of Zero
Energy Building has started to be included in the short
and medium term targets of many local governments.
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Çuhadaroğlu Started Online
Çuhadaroğlu
yapi.com.tr İşbirliği ile Activities in Cooperation
with yapi.com.tr
Çevrimiçi Etkinliklerine
Yapı ve mimarizm.com group, which has
Başladı
been supporting Çuhadaroğlu Group in
Uzun soluklu işbirliği kapsamında
Çuhadaroğlu Grubuna destek veren
yapi ve mimarizm.com grubu sektörde
fark yaratacak etkinlikleri Çuhadaroğlu
sponsorluğunda düzenlemeye ve sektör
paydaşlarını bir araya getirmeye devam
ediyor.

K

üresel krizlerin tasarımcılara ilham veren
yeni birer cephe olarak ele ınacağı,
Çuhadaroğlu Grup desteği ve Yapı Medya
İletişim organizasyonu ile 23 Temmuz 2020,
Perşembe günü gerçekleşen Tasarım Dünyasının Yeni
Cepheleri: C-Kesiti çevrimiçi konferansta, bugünden
geleceğe bakan kapsamlı bir C-Kesiti (Corona) görüşleri
ele alındı.
Dinamik bir program olarak kurgulanan etkinliğe,
Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde mimari
üretimleri ve söylemleri ile öne çıkan FREA, BINAA
ve OPENACT gibi genç mimarlık pratikleri ve Türk
mimarlığının en önemli global temsilcilerinden Murat
Tabanlıoğlu’katıldı.
Bu çevrimiçi etkinlikte, C-Kesiti, farklı ilgi alanları
olan ve farklı konularda uzmanlaşmış tasarımcılar ile
mevcut eğilimleri araştırmaya, geleceği tahmin etmeye ve
mimarlık ekosistemindeki değişimleri anlamayı amaçlayan
dinamik ve çok sesli bir platform olarak kurgulandı.
Mimarlık pratiğinin, firmaların ve bireylerin, özellikle
de gençlerin ve öğrencilerin gelişimini hedefleyen Yapı
Medya İletişim ve Çuhadaroğlu, mimarlık sahnesinde
neler olduğunu bu etkinlikte biraz daha ortaya koymaya
çalıştı.
"Kent silüetleri, yapılar ve toplum, etkileşimde
14 TREND ÇUHADAROĞLU • EYLÜL - ARALIK / SEPTEMBER - DECEMBER 2020

cooperation for a long time, continues to
organize events that will make a difference
in the sector and bring together sector
stakeholders under the sponsorship of
Çuhadaroğlu.

W

ith the support of Çuhadaroğlu Group
and Yapı Medya İletişim organization,
the New Fronts of the Design World:
C-Section online conference, where
global crises are treated as new fronts that inspire
designers, took place on Thursday, July 23, 2020. In this
confrension, C-Section (Corona) views looking from today
to the future were comprehensively discussed.
Young architectural practice known for his
architectural production and discourse in Turkey and
the world and one of the global Murat Tabanlıoğlu
representatives of Turkish architecture has joined this
dynamic program.
In this online event, C-Section was established as a
dynamic and polyphonic platform aimed at exploring
current trends, predicting the future and understanding
changes in the architectural ecosystem with designers
of different interests and specialties., In this event, Yapı
Medya İletişim ve Çuhadaroğlu tried to reveal what
happens in the field of architecture by targeting the
development of the architectural practice, companies and
individuals, City silhouettes, buildings and society are
rapidly transforming with all the concepts they interact
with, and the first part of the conference, which consists
of questions of how architects shape their designs and
how they define this new facade that is included in their
designs, started with 10-minute presentations of young
architecture offices.

oldukları bütün kavramlarla birlikte hızla dönüşürken
mimari tasarım nasıl şekillendiği, mimarların, tasarım
sürecine dahil olan yeni cepheyi nasıl tanımladığı”
soruları ile yola çıkılan konferansın ilk bölümü genç
mimarlık ofislerinin 10'ar dakikalık sunumlarıyla başladı.
Genç mimarların, tasarım pratiklerinde yeni cephelerini
ve gelecek öngörülerini anlatacakları sunumlarda FREA
Kurucuları Fatih Yavuz ve Emre Şavural, pandemi
öncesinde deneyimledikleri kolektif üretim ortamlarını bu
süreçle birlikte nasıl güncellediklerine ve olasılıklara dair
deneyimlerini "Üretim Cephesinde Kolektif Varyasyonlar"
başlığıyla paylaştı. Araştırma, tasarım ve uygulama
esasları arasında kuvvetli bir etkileşimin nitelediği sıra
dışı bir disiplinler arası ortak çalışma modeli oluşturmayı
hedefleyen BINAA Kurucusu Burak Pekoğlu, “Detayda
İnovatif Arayış” başlıklı konuşmasında mimaride yenilikçi
detaylar üzerinde durdu. Kamusal alan, altyapı ve
ekolojik girdilerin kesişimindeki tasarım ilişkilerine
odaklanan Openact Kurucu Ortağı Zuhal Kol "Kamusal
Alan ve Açık Tasarım: Sosyo-Ekolojik Uyarlanabilirlik"
başlığıyla pandemi dönemindeki deneyimlerini ve gelecek
öngörülerini dinleyicilere aktardı. Tasarımcıların, bu

FREA’s founders Fatih Yavuz and Emre Şavural, who
participated in the presentation where young architects
talked about new fronts and their predictions in design
applications, explained how they updated the collective
production environments before the pandemic after the
pandemic and explained their predictions about the
possibilities with the title of Collective Variations on the
Production Front.
BINAA Founder Burak Pekoğlu, who aims to create an
interdisciplinary collaboration model provided by a strong
interaction between research, design and application
principles, emphasized innovative details in architecture
in his speech titled "Innovative Search in Detail".Focusing
on the design relations of public space, infrastructure
and ecological input concepts, OPENACT Co-Founder
Zuhal Kol explained her experiences in the pandemic
period and post-pandemic predictions with the title "Public
Space and Open Design: Socio-Ecological Adaptability".
The presentations, in which the designers evaluated the
new situations affecting the data and designs of this
period as a new "facade" with their original architectural
disciplines, were moderated by Nurullah Kayan, Yapı
TREND ÇUHADAROĞLU • EYLÜL - ARALIK / SEPTEMBER - DECEMBER 2020
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dönemin verileri ile tasarım sürecini etkileyen yeni
durumları kendi özgün mimari disiplinleri bağlamında
yeni bir “cephe” olarak değerlendirdiği sunumlar, Yapı
Medya İletişim Etkinlik ve İletişim Yöneticisi Nurullah
Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşti.Konferansın son
bölümünde, 1954'ten beri hizmetlerine aralıksız devam,
sektörün öncülerinden Çuhadaroğlu Kurumsal İletişim
Yöneticisi Sinem Yılmaz, Pazarlama Yöneticisi Ali Tuna
Şenatlı ve Proje Geliştirme Yöneticisi İsmail Genç'in,
firmanın marka yolculuğu, yeni markaları ve gelecek
rotasına dair sunumları yer aldı.
100 kişiden fazla katılımın olduğu konferans, Türkiye
ve dünya mimarlık dünyasında önemli başarılara imza
atmış ve Türkiye modern mimarlık dünyasını genç
yaşlardan beri deneyimleyen ve dönüştüren önemli
mimarlardan Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı
Murat Tabanlıoğlu’nun yere bağlı deneyimlerini tasarım
pratiğindeki yeni cepheler üzerinden aktardığı "Yer’in
Yüzü" başlıklı sunumuyla sona erdi.
16 TREND ÇUHADAROĞLU • EYLÜL - ARALIK / SEPTEMBER - DECEMBER 2020

Media Communication Event and Communication
Manager.Continuing its services since 1954, Çuhadaroğlu
Company's Corporate Communications Manager Sinem
Yılmaz, Marketing Manager Ali Tuna Şenatlı and Project
Development Manager İsmail Genç took part in the last
part of the conference with presentations on the company's
brand journey new.
Tabanlıoğlu Architects Founding Partner of Murat
Tabanlıoğlu have achieved considerable success in Turkey
and the world of architecture.he had experienced since
the young age of modern architectural practices and
developed in turkey. The conference with more than a
hundred participants came to an end with the presentation
titled "Yerin Yüzü "where Murat Tabanlıoğlu explained his
experiences with his new facets in design applications.
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Çuhadaroğlu
Pazarlama Yöneticisi
TV 8,5 ‘un Konuğu
Oldu
Hayatın nabzını tutan dinamik ve keyifli
televizyon programı Life Style ‘ın 12
Temmuz Pazar günü saat 11:00 ‘da
yayınlanan programının, bölüm konuğu
Ali Tuna Şenatlı oldu.

Ç

uhadaroğlu kuruluş hikayesi ile başlayan
röpörtajda pazarlama yöneticisi Ali Tuna Şenatlı,
covid sonrası değişen sektör dinamiklerine
değindi, pazarlama hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ali Tuna Şenatlı program sunucusu Buse Öztürk ‘ün
sorularını, Çuhadaroğlu Metal binası showroom alanında
yanıtladı. Röportajdan bazı başlıklar alttaki gibidir.
BUSE ÖZTÜRK: Uzun zamandır hizmet veren köklü
bir firmasınız biraz firmanızın kuruluş sürecinden
bahsedebilir misiniz?
ALI TUNA ŞENATLI: Elbette. Kurucumuz Ahmet
Çuhadaroğlu, engin mimarlık bilgisiyle, vizyonu ve
girişimci ruhuyla Çuhadaroğlu adı ile küçük bir ofis
kurmuş ve demir döküm işleri ile sektöre adım atmış.
Sonraları ise alüminyuma sektörüne yönelmiş. Aldığı
işler, projeler, yatırımları ile de çok kısa sürede de
doğrama alanında Türkiye’nin öncüsü haline gelmiş.
Alüminyumu Türkiye ile tanıştırmış, yapı sektörüne
kazandırmış diyebiliriz. 1954 yılında demir doğrama işi ile
başlayan serüveninde Türkiye’de hakikaten büyük ilkler
başarmış. Hilton Intercontinental Hoteli’nin yapımı ile ilk
doğrama projesini almış. Bu proje Çuhadaroğlu’na benzer
büyük projelerin kapısını açmış. Yine 1968 yılında
Türkiye’de bugün bile adı yapı kimyasallarıyla özdeş bir
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Çuhadaroğlu Marketing
Executive was the Guest
of TV 8,5 TV Program
ALİ TUNA ŞENATLI was the guest of
the episode of a dynamic and enjoyable
television program Life Style, which was
broadcasted on Sunday, July 12, at 11:00

M

arketing executive Ali Tuna touched on
the changing dynamics after the covid
pandemic and gave information about the
marketing targets in the interview that
started with the establishment story of Çuhadaroğlu.
Ali Tuna Şenatlı answered the questions of the
program presenter Buse Öztürk in the showroom area of
Çuhadaroğlu Metal headquarter.
BUSE ÖZTÜRK: Could you tell us about the
establishment process of your company?
ALI TUNA ŞENATLI: Of course. Our founder
Ahmet Çuhadaroğlu established a small office named
Çuhadaroğlu with his vast architectural knowledge, vision
and entrepreneurial spirit and stepped into the sector with
iron casting works. Later, he turned back to the aluminum
sector.
With received projects and investments, Çuhadaroğlu
has become Turkey's pioneer company by the field of
aluminium in a very short time.
We can say that he introduced aluminum in Turkey
and brought to the building sector. In 1954, beginning of
the turkish business adventure, he has achieved truly great
things with iron frames. Received the first joinery project
with the construction of the Hilton Intercontinental Hotel.
Çuhadaroğlu received similar large projects after this
project.
In the process that continues with aluminium joinery,
Çuhadaroğlu systems have shaped the face and silhouette
of many countries and many metropolises in Turkey and

marka olan Çekomastik’i Türkiye ile ilk defa tanıştırmış.
Alüminyum doğrama ile devam eden süreçte,
Çuhadaroğlu sistemleri hem yurt içi hem yurtdışı bir
çok ülkenin ve bir çok metropolün yüzünü, silüetini
şekillendirmiştir. Sadece hizmet ve ürün gelişimi ile
değil, girişken, atılımcı yönünü kaybetmeyen bir kuruluş
sürecinden bahsediyoruz. Türkiye’nin, sanayinin o
günlerini düşündüğünüzde, Çuhadaroğlu’nun aslında
yenilikçi ve cesur adımlarının bu kuruluş hikayesinde
başrol oynadığını görebilmekteyiz.
Burda sayamayacağım kadar, örneğin İş Bankası
Kuleleri, HSBC Bankası, Double Tree by Hilton, Torunlar
Plaza gibi birçok büyük plazaların, otellerin, AVM ve
binaların cephelerinde Çuhadaroğlu’nun sistemlerini
görebilirsiniz.
BUSE ÖZTÜRK: İnşaat sektöründe alüminyum
doğrama ve cephe işlerinde kullanılan geniş ürün
yelpazesine sahip malzemelerin üretimini ve tüketimini
yapmaktasınız biraz ürünlerinizden ve kalitesinden
bahsedebilir misiniz?
ALI TUNA ŞENATLI: Merkezi İstanbul’ da bulunan
Çuhadaroğlu grup şirketleri Çuhadaroğlu Metal ve
Alüminyum şirketlerimiz ile hizmet vermektedir.

abroad. We are talking about not only service and product
development, but also an establishment process that does
not lose its enterprising aspect. When you think of those
days in Turkey and industry, we can see innovative and
courageous steps of Çuhadaroğlu and the fact that these
organizations will play a key role in the story.
You can see Çuhadaroğlu's systems on the facades of
many large high-rise buildings, hotels, shopping malls and
buildings such as İş Bankası Towers, HSBC Bank, Double
Tree by Hilton, Torunlar Plaza.
BUSE ÖZTÜRK: You produce and consume
materials with a wide range of products used
in aluminum joinery and facade works in the
construction sector. Could you tell us about your
products and their quality?
ALI TUNA ŞENATLI: The headquarters of
Çuhadaroğlu group companies are located in Istanbul
and serves with our Metal and Aluminium companies.
Our company Çuhadaroğlu Metal designs and produces
aluminium architectural systems and industrial profiles for
metal facades, doors and Windows, where also listed on
the stock exchange at the beginning of 2016. In addition
to this, the company provides the production of many
TREND ÇUHADAROĞLU • EYLÜL - ARALIK / SEPTEMBER - DECEMBER 2020
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Çuhadaroğlu Metal firmamız 2016 yılı başında borsaya
kote olmuş, cepheler, kapı ve pencereler için alüminyum
mimari sistemler ile endüstriyel profiller tasarlamakta ve
üretmektedir. Ayrıca yangına, bombaya, kurşuna dayanıklı
başlıklar altında, güvenlik grubu sistemleri, otomatik
kayar kapı sistemleri, kapı ve aksesuar sistemleri,
güneş kırıcı sistemler, ofis içi bölme sistemleri gibi bir
çok sistemin de üretimini sağlamaktadır. Alüminyum
firmamız ise, yapı taahhüt grubunda sistemlerin satışını,
projelendirme hizmetini sunmaktadır.
2017 senesinde ArGe merkezimizin de kurulumu ile
Çuhadaroğlu sistem evi olarak yeni ürünlerin tasarımına
hız vermiştir. Şu anda 20’ nin üzerinde yeni sistem
üzerinde çalışılmaktadır. 600’ ü aşkın uzman personelin
çalıştığı Çuhadaroğlu, yenilikçi ürünlerini ve çözümlerini
çağımızın gelişmiş teknolojileri ile birleştirerek sunmakta;
mimarlar, tasarımcılar, danışmanlar, inşaat firmaları gibi
uygulayıcılar ile birlikte projelerin tüm aşamalarında
birlikte çalışmaktadır.
BUSE ÖZTÜRK: Modern üretim tesisiniz
hakkında bilgi verir misiniz? Sektörde kendinizi nasıl
konumlandırıyorsunuz?
ALI TUNA ŞENATLI: Türkiye’de ve Avrupa’ da
dikey eloksal tesisi kuran ve alüminyumu işleyen ilk
firmayız. Alüminyum geri dönüşebilir ve güçlü bir
malzeme biliyorsunuz. Bu özellik, sektörde kaliteli
hizmet anlayışımız veya misyon ve kalite hedeflerimizin
yanı sıra bizi ciddi anlamda ayrıcalıklı yapıyor. Yurt içi
ve yurtdışı bayi yapılanmalamız ile her projeye özgün
(butik) cevap verebiliyoruz. Üretim ünitelerimiz iki ayrı
entegre fabrika ile Çuhadaroğlu Metal ve Çuhadaroğlu
Alüminyum firmaları çatısı altında bir şekilde hizmet
vermektedir. dökümhane, kalıphane, ekstürüzyon hatları,
yüzey işlem üniteleri ile büyük ve tam bir entegre
tesisise sahibiz.
BUSE ÖZTÜRK: Sektörün öncüsü olarak ne tip
yenilikler sektöre kazandırdınız?
ALI TUNA ŞENATLI: Alüminyumu Türkiye de yapı
sektörüne kazandıran ilk firma Çuhadaroğludur. Bugün
sürme, doğrama sistemlerin, alüminyum cephe kaplama
sistemlerinin üniversitesi olarak kabül edilen bir firmadır.
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systems such as security systems with fire-, blast- and
bullet-resistant, automatic sliding door systems, door and
accessory systems, sunshading systems, office partition
systems. Çuhadaroglu Aluminium company offers turnkey
project sales and project management services of the
systems.
Çuhadaroğlu system house accelerated the design of
new products with our R&D center after its establishment
in 2017. We are currently working on more than 20
new systems. Çuhadaroğlu, where more than 600 expert
employees, offers its innovative products and solutions by
working together with implementers such as architects,
designers, consultants, construction companies at all stages
of projects, combining with the newest technologies.
BUSE ÖZTÜRK: Could you give information about
your modern production facility? How do you
position your company in the industry?
ALI TUNA ŞENATLI: We are the first company
in Europe, where has established a vertical anodizing
facility for aluminium and processed it. As you know,
aluminium is a recyclable and robust material. This
feature makes us seriously privileged in addition to our
quality service understanding or mission and quality
targets in the sector. With our domestic and international
dealer structure, we can respond to each even unique
projects too. Our production units serve with two separate
integrated factories, affiliated with Çuhadaroğlu Metal
and Çuhadaroğlu Aluminum companies. We have a large
and fully integrated facility with a foundry, molding room,
extrusion lines and surface treatment units.
BUSE ÖZTÜRK: What kind of innovations have
you brought to the industry as a pioneer?
ALI TUNA ŞENATLI: Çuhadaroğlu is the first
company who brought aluminium to the building industry
in Turkey.
Today, the company is accepted as the university of
sliding, joinery systems and aluminium facade systems
The systems produced and presented by Çuhadaroğlu,
forms the silhouettes of the cities we currently live in
and creates tailor made custom solutions for buildings.
İşbankası, Swiss Hotel, Torun Center, Maslak 1453,

Sektöre ve bu sektörde yetişen, ilerleyen, hizmet
veren kişi / kuruluşlara öncülük, mekteplik yapmıştır.
Çuhadaroğlu’nun ürettiği ve projelendirdiği sistemler
hali hazırda yaşadığımız şehir silüetlerini oluşturur.
Binalara özgü çözümler sunar ve adeta terzilik yapar.
Bugün iş Bankası yanı sıra, Swiss Hotel, Torun Center,
Maslak 1453, Sabancı Center, Zorlu Levent 199,
Akmerkez, Tatilya, Hürriyet Güneşli Binası, Fransa’da
ilk kamu ihalesi alınan Paris Campus de Jussieu binası,
Londra’da City Road Projesi, çok yakın zamanda
açılan ve önem kazanan şehir hastaneleri projeleri,
Türki Cumhuriyetleri’nde ve Avrupa’da ülkelerindeki
bir çok proje, bina bugün Çuhadaroğlu imzası taşıyor.
Yine güvenlik grubunda yer alan yangına, kurşuna
ve bombaya dayanıklı sistem çözümleri ile sadece
yapı sektörüne değil, savunma sanayisine de yenilikçi
hizmetler sunar. Bunun yanı sıra yarının mimarları ve

Sabancı Center, Zorlu Levent 199, Akmerkez, Tatilya,
Hürriyet Güneşli Building, received the first public tender
in France Paris Campus de Jussieu building, City Road
Project in London, recently opened city hospital projects,
a lot of projects and buildings finished by Çuhadaroğlu
in Turkey and in European countries. Also we offers
innovative services not only to the construction business
but also to the defense industry with its fire, bullet and
blast resistant system solutions in the security group. In
addition, a sector rehearsal is held for future architects
and engineers as the sponsor of important projects for
public and private universities and paying attention to
social responsibility awareness.
Also Çuhadaroğlu is proud of many inventions such as
the first heat barrier joinery, the first silicone facade, the
first powder paint usage, the first test laboratory, the first
vertical anodising treatment.

TREND ÇUHADAROĞLU • EYLÜL - ARALIK / SEPTEMBER - DECEMBER 2020

21

BİZDEN HABERLER / NEWS ABOUT US

mühendislerine sektör provası yaptıracak, devlet ve özel
üniversiteler ev sahipliğinde önemli projeler üretmekte ve
sponsorluklarını üstlenerek, sosyal sorumluluk bilincini
önemsemektedir.
Ayrıca Çuhadaroğlu ilk ısı bariyerli doğrama, ilk
silikon cephe, ilk toz boya kullanımı, ilk test laboratuvarı,
ilk dikey eloksal tesisi gibi daha birçok ilkleri ile gurur
duymaktadır.
BUSE ÖZTÜRK: Son olarak bizi buradan izleyen
izleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
ALI TUNA ŞENATLI: Şu anda Covid-19 salgını ile
hem özel hayatlarımız, hem de iş hayatlarımız etkilendi.
Farklı bir dünyaya, farklı bir yeni düzene doğru yönelmiş
durumdayız.
Hem özel, hem de iş hayatımızda dijitalleşmenin
farklı boyutları ile karşı karşıya kaldık. Her ne kadar
zamanla geriye dönüşler olacak olsa da, sosyo-ekonomik
koşullar nedeni ile iş hayatlarımızda geriye dönüşün
olmayacağı bazı değişiklikler olacak. Gerek toplantılar,
gerek doküman paylaşımları, üretim ve lojistik konuları,
geleceğin iş kolları gibi bazı kalıcı yeni trendler oluşacak.
Çuhadaroğlu olarak dijitalleşme konusunda Covid-19
öncesinde de stratejik bir planımız vardı ve bu doğrultuda
interdigi markamızı oluşturmuştuk. Amacımız, değişen
BUSE ÖZTÜRK: Finally, what would you like to
say to our audience?
ALI TUNA ŞENATLI: Covid-19 epidemic affected our
private and business lives. We are heading towards a
different world with different new order.
We are faced with different dimensions of digitalization
in our private and business lives. Although there are
reversals over time, some changes in our business life
will not be reversed due to socio-economic conditions.
New persistent trends will emerge in meetings, document
sharing, production and logistics, and future lines of
business.
Çuhadaroğlu had a strategic plan for digitalization
before Covid-19 has started and we created our interdigi
brand in this direction. Our aim is to keep up with the
changing and developing world and to be a pioneer in our
sector in this regard.
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Bu Sene 12’incisi
Düzenlenen Çuhadaroğlu
2020 Öğrenci Proje
Yarışması Değerlendirme
Raporu Sonrasi Kazananlar
Açıklandı

G

enç beyinlerin yaratıcı fikirleriyle ortaya çıkan
projelerin, hem sektörümüze hem de ülkemize
katkı sağlayacağı inancıyla düzenlenen
Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması’nın
finalistleri 28 Eylül 2020 günü çevrim içi düzenlenen
değerlendirme günü ile belirlendi.
Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden lisans
öğrencilerinin başvurduğu proje yarışmasının bu sene
on altıncısı düzenlendi. Toplamda 350 başvuru yapılan
yarışmada 106 proje teslim edildi.
Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışmasının bir yıl
süren tüm tanıtım desteği Yapi.com.tr ve mimarizim.com
grubunun iletişim sponsoru olduğu sektörel ve dijital
mecralarda, platformlarda yapıldı.

The Boilers Of The
Cuhadaroğlu 2020 Student
Project Competition Held
For The 12th Of This Year,
Is Announced After The
Evaluation Report

T

he finalists of the Çuhadaroğlu Student Project
Competition, which is organized with the belief
that the projects emerging with the creative
ideas of young minds will contribute to our
sector and our country, were determined on the evaluation
day held online on September 28th.
Turkey's admitted undergraduate students from
universities around the project competition was held
this year on the sixth. 106 projects were delivered in the
competition, where 350 applications were made in total.
All promotional support of the Çuhadaroğlu Student
Project Competition, which lasted a year, was made on
sectoral and digital platforms with the communication
sponsorship of Yapi.com.tr and mimarizim.com groups.

This year, the project subject of the competition
hosted by Yıldız Technical University was Irregular
Spaces
The century we are in causes people to experience many
crises that develop against their own will due to reasons
such as rapid population growth, war and migration,
natural disasters and epidemics. The uncertainty and chaos
caused by these permanent or temporary extraordinary
situations that occur for various reasons is one of the most
important issues facing design at urban and architectural
scale today.
The purpose of urban architectural designs is to
provide resources for meeting the demand created by
these situations and the transformation they require, and
to evaluate existing potentials for the creation of new
living spaces. This situation requires a space design that
can fully explain the needs of individuals for their life and
orientation. The subject of the contest is IRREGULAR
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Bu sene Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde
yapılan yarışmanın proje konusu Düzensiz
Mekanlar oldu
İçinde bulunduğumuz yüzyıl, hızlı nüfus artışı, savaş
ve göç, doğal afet, salgın hastalık, vb. nedenlerle insanın
kendi iradesi dışında gelişen çok sayıda kriz durumunu
deneyimlemesine neden olmaktadır. Çeşitli nedenlerle
ortaya çıkan, bu sürekli ya da geçici olağandışı durumların
getirdiği belirsizlik ve kaos, günümüzde kentsel ve mimari
ölçekte tasarımın yüzleştiği en önemli konulardan biridir.
Kentsel ve mimari ölçekteki tasarımların amacı,
bu durumların yarattığı talebin ve gerektirdiği
dönüşümün karşılanmasına kaynak sağlamak ve mevcut
potansiyelleri "yeni yaşam alanları"nın yaratılması için
değerlendirmektir. Bu durum, bireyin çevredeki yaşantısı
ve yönelimi için gereksinmelerini tam olarak açıklayabilen
bir mekan kurgusunu gerektirmektedir. Bu doğrultuda
yarışmanın konusu, içinde bulunduğumuz olağandışı
durumlara bir yanıt olarak mevcut mekansal potansiyelleri
yeniden okumayı ve tasarlamayı amaçlayan “DÜZEN[siz]
MEKANLAR” olarak belirlenmiştir.
Değerlendirme Raporunda tüm projeler üç
elemeden geçerek elemeye alındı
“DÜZEN[siz] MEKANLAR” Ulusal Katılımlı 17.
Çuhadaroğlu 2020 Yılı Öğrenci Proje Yarışması için jüri
TREND ÇUHADAROĞLU • EYLÜL - ARALIK / SEPTEMBER - DECEMBER 2020
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SPACES as a response to the unusual situations we are in
and to re-evaluate and design existing spatial potentials.

toplantısı, Online Toplantı platformu Zoom üzerinden,
Asil Seçici Kurul Jüri Üyeleri; Çiğdem Polatoğlu (Prof.
Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi) (Jüri Başkanı), Ş. Tülin
Görgülü (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi), Kayahan
Türkantoz (Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi), F. Pınar Arabacıoğlu (Doç. Dr., Yıldız Teknik
Üniversitesi), Dilek Yıldız Özkan (Doç. Dr., İstanbul
Teknik Üniversitesi), Boğaçhan Dündaralp (Mimar,
ddrlp Mimarlık ve Tasarım Hizmetleri), Erhan Vural
(Y. Mimar, Aboutblank Mimarlık & Kentsel Tasarım),
Yedek Jüri Üyesi; Gökçe Tuna Taygun (Doç. Dr., Yıldız
Teknik Üniversitesi) ve Raportörler; Reyya Kalay Yüzen
(Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi), Mehmet Yavuzhan
Erpay (Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi) katılımı
ile 23.09.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da başladı.
Şartnameye göre uygunluk kriterlerinin değerlendirildiği
elemelerde 104 proje ile ilgili jüri yorumlarını içeren
detaylı rapor yazıldı.
İlk elemede 78 projenin üst gruba geçtiği, ikinci
elemede 19 projenin bir üst gruba geçtiği, 3 eleme
sonucunda toplam 9 projenin final gruba kaldığı
açıklanmıştır.
Yapılan değerlendirme ve oylamalar sonucunda para
ödülüne layık görülecek ödül grubu, eşdeğer mansiyon ve
teşvik ödülleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
1. Ödül 20 Sıra numaralı proje (Oy Birliğiyle)
2. Ödül 70 Sıra numaralı proje (Oy Birliğiyle)
3. Ödül 28 Sıra numaralı proje (4/3 Oyçokluğuyla,
Karşı Oy: K.T., P.A., B.D)
Eşdeğer Mansiyon Ödülü
37 Sıra numaralı proje (Oy Birliğiyle)
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In the Evaluation Report, all projects were
screened through three elimination stages
17. National Participation Çuhadaroğlu 2020 Student
Project Competition IRREGULAR SPACES online meeting
platform Zoom Jury Meeting was attended by Çiğdem
Polatoğlu (Prof. Dr., Yıldız Technical University) (Jury
President), Ş. Tülin Görgülü (Prof. Dr., Yıldız Technical
University), Kayahan Türkantoz (Prof. Dr. Mimar Sinan
Fine Arts University), F. Pınar Arabacıoğlu (Assoc.,
Yıldız Technical University), Dilek Yıldız Özkan (Assoc.,
İstanbul Technical University) , Boğaçhan Dündaralp
(Architect, ddrlp Architecture and Design Services), Erhan
Vural (Master Architect, Aboutblank Architecture and
Urban Design), Substitute Jury Member; Gökçe Tuna
Taygun (Assoc. Prof. Dr., Yıldız Technical University)
and Rapporteurs; Reyya Kalay Yüzen (Yıldız Technical
University Research Assistant), Mehmet Yavuzhan Erpay
(Research Assistant, Yıldız Technical University) attended
and started on Wednesday, 23.09.2020 at 10:00. A
detailed report containing the comments of the jury
was written about 104 projects at the stages in which
the conformity criteria were evaluated according to the
specifications.
In the first elimination, 78 projects moved to the next
phase, in the second phase, 19 projects moved to the next
phase, and in the last phase, it was announced that a total
of 9 projects remained in the final group.
As a result of the voting and evaluations, the award
group equivalent honorable mentions and incentive awards
were determined as follows:
1st Prize - Project No. 20 (Unanimously)
2nd Prize - Project Number 70 (Unanimously)
3. Prize - Project number 28 (4/3 by majority, opposite
vote: K.T., P.A., B.D.)
Equivalent Honorable Mention
Project No. 37 (Unanimously)
Equivalent Honorable Mention
Project No.14 (Unanimously)
Equivalent Honorable Mention
Project No. 82 (Unanimously)
Incentive Award - Project number 78 (Unanimously)

Eşdeğer Mansiyon Ödülü
14 Sıra numaralı proje (Oy Birliğiyle)
Eşdeğer Mansiyon Ödülü
82 Sıra numaralı proje (Oy Birliğiyle)
Teşvik Ödülü 78 Sıra numaralı proje (Oy Birliğiyle)
Teşvik Ödülü 68 Sıra numaralı proje (Oy Birliğiyle)
Teşvik Ödülü 87 Sıra numaralı proje (Oy Birliğiyle)
Teşvik Ödülü 43 Sıra numaralı proje (Oy Birliğiyle)

2020 Yılı Öğrenci Proje Yarışması Kazananları
açıklandı. Bu yılın birincisi İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi oldu.
Birincilik Ödülü Kazananı (Ekip Katılım)
CEREN TÜFEK (İTÜ) - YAĞMUR DURAK (İTÜ)
İkincilik Ödülü Kazananları (Ekip Katılımı)
ÖZGE TÜREDİ (YTÜ) , MUHAMMED YILMAZ (YTÜ)
MERT TOPALOĞLU (YTÜ)
Üçüncülük Ödülü Kazananları (Ekip Katılımı)
ELİF ÖZFİDAN (İTÜ) , SEYRA ÇINAR (İTÜ)
MEHMET ATIŞ (İTÜ) , ONURCAN TOĞAY (İTÜ)
Eşdeğer Mansiyon Ödülü Kazananları (Ekip Katılımı)
EZGİ GÜVEN (DOKUZ EYLÜL ÜNİ.)
ECE KANDEMİR (DOKUZ EYLÜL ÜNİ.)
Eşdeğer Mansiyon Ödülü Kazananları ( Ekip Katılımı)
BURAK AVCIOĞLU (DOKUZ EYLÜL ÜNİ.)
SELEN ERDOĞAN (DOKUZ EYLÜL ÜNİ.)
Eşdeğer Mansiyon Ödülü Kazananları ( Ekip Katılımı)
SERKAN GÜRKAN (GEBZE TEKNİK ÜNİ.)
ALİ TIKNAZOĞLU (GEBZE TEKNİK ÜNİ.)
YAKUP KADİR CAN KELEŞ (GEBZE TEKNİK ÜNİ.)
Teşvik Ödülü Kazananları (Ekip Katılımı)
SELEN MİRİOĞLU (YTÜ)
AHMET BAYLAN (YTÜ)
Teşvik Ödülü Kazananları (Ekip Katılımı)
ONUR ASAR (ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ.)
UZAY DENİZ YILMAZ (ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ.)
Teşvik Ödülü Kazananları (Ekip Katılımı)
TUĞÇE MELETLİOĞLU (GAZİ ÜNİ.)
AYÇA YILDIRMAZ (GAZİ ÜNİ.)
CEYDA TOKCEN(GAZİ ÜNİ.)
Teşvik Ödülü Kazananları (Ekip Katılımı)
HALİL DURMUŞ (İTÜ)
TANSU YANIK (İTÜ)

Incentive Award - Project number 68 (Unanimously)
Incentive Award - Project No. 87 (Unanimously)
Incentive Award - Project number 43 (Unanimously)
The Winners of the 2020 Student Project Competition
have been announced. This year's winner was Istanbul
Technical University Faculty of Architecture.
1st Prize Winner (Team Participation)
CEREN RIFLE (ITU) - YAĞMUR DURAK (ITU)
2nd Prize Winners (Team Participation)
ÖZGE TYPE (YTU)
MUHAMMED YILMAZ (YTU)
MERT TOPALOĞLU (YTU)
3rd Place Winners (Team Participation)
ELİF ÖZFİDAN (ITU)
SEYRA ÇINAR (ITU)
MEHMET ATIŞ (ITU)
ONURCAN TOĞAY (ITU)
Equivalent Honorable Mention Award Winners
(Team Participation)
EZGİ GÜVEN (NINE EYLÜL ÜNİ.)
ECE KANDEMİR (NINE EYLÜL UNI.)
Equivalent Honorable Mention Award Winners
(Team Participation)
BURAK AVCIOĞLU (NINE EYLÜL UNI.)
SELEN ERDOĞAN (NINE EYLÜL UNI.)
Equivalent Honorable Mention Award Winners
(Team Participation)
SERKAN GÜRKAN (GEBZE TECHNICAL UNIT.)
ALİ TIKNAZOĞLU (GEBZE TECHNICAL UNIT.)
YAKUP KADİR CAN KELEŞ (GEBZE TECHNICAL
UNIT.)
Incentive Award Winners (Team Participation)
SELEN MİRİOĞLU (YTU)
AHMET BAYLAN (YTU)
Incentive Award Winners (Team Participation)
ONUR ASAR (ESKİŞEHİR TECHNICAL UNIT.)
UZAY DENİZ YILMAZ (ESKİŞEHİR TECHNICAL
UNIT.)
Incentive Award Winners (Team Participation)
TUĞÇE MELETLİOĞLU (GAZİ ÜNİ.)
AYÇA YILDIRMAZ (GAZİ UNI.)
CEYDA TOKCEN (GAZİ UNI.)
Incentive Award Winners (Team Participation)
HALİL DURMUŞ (ITU)
TANSU YANIK (ITU)
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Çuhadaroğlu interal
Ekibi Yeni Normal
Dönemi Antalıyor

Çuhadaroğlu interal
Team Describes
The New Normal Period

Proje Geliştirme Bölümü Yöneticisi
İsmail Genç TREND için yapacağımız kısa
söyleşimizde sorularımızı yanıtladı

İsmail Genç, Manager of Project
Development Department, answered our
questions in our brief interview for TREND

TREND: Adınız, soyadınız, firmadaki pozisyonunuzdan
çok kısa bahseder misiniz?

TREND: Can you briefly tell us about your name,
surname and position in the company?

İSMAIL GENÇ: 2018 yılından beri Çuhadaroğlu
interal grubunda Mimari Sistemler Satış Yöneticiliği
ve akabinde Proje Geliştirme Yöneticiliği pozisyonunda
görev almaktayım. Mimari sistemler alanında ki başlıca
görevlerim; proje takibi yapmak, bayi yönetimi ve
organizasyon çalışmaları yapmak, süreç iyileştirme
faaliyetlerinde bulunmak, mimari grupları ve cephe
danışmanlarını ziyaret etmek vb. alanlarda çalışmaktayım

İSMAIL GENÇ: Since 2018, I have been working at
Çuhadaroğlu interal group as Architectural Systems
Sales Manager and then Project Development Manager.
My main duties in the field of architectural systems are:
Following up projects, managing dealers and organization
works, process improvement activities, visiting
architectural groups and facade consultants etc.

TREND: Covid-19 pandemisi sürecinde hem bireysel
olarak hem de çalışma hayatınızda değişen süreçleri
ve aldığınız önlemleri ana başlıklar halinde
özetleyebilir misiniz?
İSMAIL GENÇ: Covid sürecinde aktif olarak
çalışmalarımıza devam etmekle birlikte, sağlık
anlamında gerek firmamızın aldığı
önlemler, gerek özel hayatımızda
yetkililerin uyarılarına
azami ölçüde uyarak
hayatımıza problemsiz
bir şekilde devam ettik.
Yeni normallerimizi
bilerek ve çevremizi
de bilinçlendirerek iş
ve özel yaşantımıza
devam etmek zorunda ve
bilincindeyiz.
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TREND: Could you mainly summarize the changed
processes and the measures you have taken, both
individually and in your business life, during the
Covid-19 pandemic process?
İSMAIL GENÇ: While we continue to
work actively during the Covid-19 pandemic
process, we have continued our life
without any problems by following
the health measures taken
by our company and the
warnings of the authorities
in our private life. By
recognizing our new normal
lifestyle and raising
awareness around us, we
know that we have to
continue our business and
private life.

TREND: Bu “yeni normal sosyal yaşam” diye
tanımlanan süreç, yurt içi pazarı ve satışlarınızı
sizce nasıl şekillendirecektir?

TREND: How do you think this process defined as
"new normal social life" will shape the domestic market
and your sales

İSMAIL GENÇ: 2020 yılı pandemi süreci
maalesef ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz
ve sektörümüzde ciddi olarak hissedildi. Daralan
yurtiçi pazarına rağmen farklı alanlara hitap
edebilen ürünlerimiz sayesinde firmamız bu
süreci en az hasarla atlatan nadir şirketlerden
biri oldu. Yeni normallerimizi sürekli olarak
göz önünde bulundurup yaşam tarzı haline
getirdiğimizde iş ve özel hayatımızda sıkıntısız
devam edebileceğimizi düşünüyorum. Bu süreçte
iş ortaklarımız, bayilerimiz, mimarlık ofisleri,
cephe danışmanlık firmaları ve müteahhit
firma ziyaretlerimize asgari düzeyde devam
ettik. Ofis içi çalışmalarımızda yeni ürünler,
markalaşma, dijitalleşme ve teknolojik anlamda
çalışmalarımıza devam ettik. Bundan sonraki
süreçte çalışmalarımıza hız vererek daha güçlü
şekilde ilerlemeyi planlıyoruz..

ISMAIL GENÇ: Unfortunately, the pandemic process
we have experienced since the third month of 2020
has serious impacts in the industry both in our country
and all around the world. Despite the shrinking
domestic market; thanks to our products that can
address different areas, our company has become one
of the rare companies that have survived this process
with minimum loss. I think that we can continue our
business and private life without any problems if we
constantly take the new process into consideration and
turn it into a lifestyle. In this process, we have reduced
the number of visits to our business partners, dealers,
architectural offices, facade consulting firms and
contractor companies. By returning to ourselves, we
have continued our activities in terms of new products,
branding, digitalization and technology. We plan to
progress more strongly by accelerating our activities in
the next period

İsmail Genç Kimdir?
1983 yılı Trabzon doğumludur. Evli ve bir
erkek çocuk sahibidir. Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri bölümünden mezun olmuştur. 20092012 yılları arasında yapı ve inşaat sektöründe
yer alan Eko Modüler Yapı Malzemeleri
firmasında Marmara bölge başta olmak üzere
Yurt İçi Satış Şefi olarak çalıştı. 2012-2018 yılları
arasında alüminyum sektörü ile tanıştı ve
Schüco International’ e bağlı olarak Schüco
Türkiye Marmara Bölge Şefi olarak çalıştı.
2018 Mayıs ayı itibariyle Çuhadaroğlu’ nda
Mimari Sistemler Yurt İçi Satış Yöneticiliği
görevini üstlendi. Halen yurt içi başta
olmak üzere, bazı yurt dışı ülkelerde Proje
Geliştirme Departmanı Yöneticiliği görevini
sürdürmektedir.

Who is İsmail Genç?
He was born in Trabzon in 1983. He is married
and has a son. He was graduated from Karadeniz
Technical University, Faculty of Economics,
Department of Industrial Relations in 2007. Between
2009 and 2012, he worked at Eko Moduler Yapı
Malzemeleri Company in the building industry
as domestic sales chief, particularly in Marmara
region. He worked in the fields of boundary and
retaining walls, beveled areas, bridge approaches,
hard floor components, resistant modular
concrete components. Between 2012 and 2018,
he worked at Schuco International Company in
the aluminum industry as Marmara Regional Chief
for Schuco urkey. As of May 2018, he started to
serve as Domestic Sales Department Manager at
Çuhadaroğlu. He is currently working as Project
Development Department Manager in Turkey and in
major foreign countrie.
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Çetaş Plaza / İstanbul
Yeni Ofis Konseptini
2020 Yılına Yetiştirecek

The New Office Concept
Will be Completed in 2020

İstanbul Avrupa Yakası'nda Basın Ekspres Yolu lokasyonlu
Çetaş Plaza oldu. Çetaş plaza, Çetaş Yapı tarafından inşa
edilecek.

Çetaş is a project located on Basın Ekspres Road in the
European Side of Istanbul. Çetaş Plaza will be built by
Çetaş Yapı

2019 ilk çeyreğine başlayan projenin Tamamı iş merkezi
olarak planlanıyor. Çetaş Plaza projesi, toplam 8000 m2’lik
alanda, 10 katlı tek blok olarak yerleşmesi planlanıyor.

The project which was started in the first quarter of 2019 is
planned to be a business center completely. Çetaş Plaza
Project consists of 10-floor single block on a total area of
8000 sqm. The construction of the project that will contain
offices of 600 sqm is planned to be completed in the last
quarter of 2020

İçerisinde 600 metrekare büyüklüğünde ofislerin
bulunacağı projenin, 2020 yılı son çeyreğinde bitirilmesi
hedefleniyor.
Projede, mikro kondens kanalı özelliği ile yapı içerisine
hiçbir durumda su girişine izin vermeyen, farklı
derinliklerdeki griyaj seçenekleri sayesinde geniş açıklık
uygulamalarına olanak sağlayan MN 50 Giydirme cephe
sistemi kullanılıyor.

"make a mark"

MN 50 Curtain Wall System, which never allows for water
penetration into the structure thanks to its micro condense
channel characteristics and which enables wide opening
applications with grillage options at various depths, is used
in the project.

Yeni Eti Maden Binası / Ankara
Terziliğini Çuhadaroğlu Yapıyor
Türkiye’nin ve tarihteki çok önemli olayların başkenti
Ankara’da yükselen Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü binası ülkemiz bor minerallerinin üretilmesi,
işletilmesi ve pazarlanması görevini yerine getiren bir
kamu binasıdır.
10.000 m2 kapalı alanda yer alan ve şehre yeni bir
silüet kazandıran bina, 1974 yılında inşa edildiği
tarihten bugüne dek çok önemli bir konumda yer alan
bu yeni binanın 2021 ilk çeyreğinde tamamlanması
hedefleniyor.
Toki Toplu konut idaresi müteahhitliğinde yapılacak
projenin cephe terziliğini Çuhadaroğlu üstleniyor. Cephe
çözümlerine MN 50 sistemi ile cevap veren Çuhadaroğlu, yapılarda su girişine izin vermeyen ve farklı griyaj
seçenekleri ile özel çözümler üreten bir sistem olarak
yaygınlıkla tercih ediliyor

Tailored by Çuhadaroğlu
The General Directorate of Eti Maden İşletmeleri is a
public building that fulfills the task of producing, operating
and marketing our country's boron minerals and is being
built in Ankara, where many important events in history
took place.
The building, which has been in a very important position
since its construction in 1974, started to give a new
silhouette to the city with a closed area of 10,000 m2 and
this new building is aimed to be completed in the first
quarter of 2021.
Çuhadaroğlu will tailor the facade of the building which will
be constructed by TOKİ Public Housing Administration.
MN 50 system of Çuhadaroğlu will be used as a facade
solution which never allows for water penetration into the
structure and which enables wide opening applications
with grillage options at various depths.

"make a mark"

PROJELER / PROJECTS

Mesa Koz / İstanbul
Kadıköy’ün Merkezinde Yükseliyor
E5, TEM ve Avrasya Tüneli’nin ortasında bulunan
Mesa Koz projesinde, üstün mimari özellikli daireler,
mağazalar, kafeler, kapalı otopark ve yeşil alanlar
ile birlikte 8.300 m2'lik alan tek bir kata yayılan
ofisler, ayrıca fitness center, lounge gibi ayrıcalıklar
sunulmaktadır.
2016 yılının ikinci çeyreğinde başlayan Kadıköy’ün
merkezinde, toplam 45.000 m2 lik alanda kurulu
projenin müteahhitliğini Mesa Mesken üstlenmekte.
Projede kullanılan Çuhadaroğlu ST 60 ısı yalıtımlı
doğrama sistemi ile ısı yalıtımlı, rüzgara karşı
dayanım su ve hava geçirimsizliği taleplerine
maksimum seviyede dönüş alınmış, içe ve dışa açılır
pencere ve kapı seçenekleri ile mekana özgü bir
tasarım belirlenmiştir. Ayrıca projenin cephe çözümleri
Çuhadaroğlu’nun mikro kondens kanalı özelliği ile
uyguladığı, MN 50 Cehpe sistemine sahiptir.

Built in the Center of Kadıköy
Mesa Koz project, located in the middle of E5, TEM and
the Eurasia Tunnel, includes shops, cafes, indoor parking
and green areas, apartments with superior architectural
features, single-floor and 8.300 m2 offices and fitness
center, lounge privileges and the building is built in
Kadıköy.
Started to be constructed on a total of 45.000 sqm area
in the heart of Kadıköy in the second quarter of 2016; the
project is built by Mesa Mesken.
With the Çuhadaroğlu ST 60 heat insulated joinery
system used in the project, a maximum return to the
demands of heat insulation, wind resistance, water and
air tightness was achieved, and a space-specific design
was determined with inward and outward opening window
and door options. In addition, the facade solutions of the
project have MN 50 Cehpe system, which Çuhadaroğlu
applies with micro condensate channel feature.

Sabah Residence / Bakü
Bakü’nün Parlayan Yeni Yaşam Alanı
Çuhadaroğlu’nun Bakü Rotası, seçkin mimarisi ile
yeni yaşam alanları sunan Sabah Residence projesi
Bakü’nün gelecekteki en seçkin konut ve yaşam
projelerinden olan "Sabah Residence” 16 kattan
başlayan beş blokluk yaşam kompleksinin sadece 19
katı sadece üç kulelik alanı ticari kullanıma sunuluyor.
Ticari ve 19 kat olarak inşa ediliyor.
Toplam 363 daireden oluşan, toplamda 12.70 hektar
alanlık bir bölgeye kurulan, bölgenin en prestijli
yaşam kompleksinin ilk 3 katı ticari kullanıma, kalan
alanlarının ise apartman yaşam alanları olarak
sunulması bekleniyor. Yeşil çevre alanlarının yoğun
olarak konumlandığı projede, alışveriş, kafe, restoran,
anaokulu, fitness, spa alanları gibi seçenekler
de tüketici ihtiyaçlarına uygun olarak kullanıma
sunuluyor.
Bakü’nün en seçkin projeleri arasında yer alan Sabah
Residence’da, mekana özgü tasarımlarda çokça
tercih edilen, rüzgara karşı dayanım su ve hava
geçirimsizliği taleplerine maksimum seviyede yanıt
veren ısı yalıtımlı ST 70 sistemi kullanılmıştır. Ayrıca
projede, düz, açılı, badem formlu ve küt badem formlu
kapak seçenekleriyle yapıya görsel zenginlik katan,
farklı derinliklere sahip griyaj profilleri ile geniş açıklık
uygulamalarına imkan veren kapaklı GE50 KE50
giydirme cephe sistemi kullanılmıştır.

New Shining Living Area of Baku
Çuhadaroğlu’s Baku Route, Sabah Residence Project that
presents new living areas with its exclusive architecture.
As one of the most distinguished residential and business
projects in Baku; ‘‘Sabah Residence’’ is a complex that
features five blocks with 16 floors for residential purposes
and 3 floors for business purposes.
As one of the most prestigious living complex in the
region, it is built on 12.70 hectare area with a total of 363
apartments, and the first three floors are expected to be
offered for commercial use, while the remaining floors
are for residential use. The project has rich green spaces
and contains options to meet consumer needs such as
shopping, cafés, restaurants, kindergarten, fitness, spa
etc.
Heat-insulated ST 70 system, which is frequently preferred
for exclusive designs and which meets the needs for
resistance to wind and water and air impermeability at
maximum level, is used at Sabah Residence, one of the
most distinguished projects in Baku. Also, capped GE50
KE50 curtain wall system, which improves the appearance
of the building with its flat, angled, almond shape and
dull almond shape caps and which enables wide opening
applications with grillage profiles having various depths, is
used in the project.

PROJELER / PROJECTS

170 Grant Avenue / Amerika
Amerika’nın En Prestijli Projelerinden
170 Grant Avenue Projesi New Jersey’nin bölgedeki geleneksel konut yapılaşmasının içinde modern dizayn anlayışı
ile şehir merkezinin modern konut ihtiyacına yönelik dizayn edilmiş bir konut projesidir. Bu projede Çuhadaroğlu interal
mimari sistemlerinden SL45 ısı yalıtımlı sürme sistemi ve ST70 ısı yalıtımlı pencere ve kapı sistemi kullanılmıştır.
Çuhadaroğlu’nun geleneksel sistemleri olan SL45 ısı yalıtımlı sürme sistemi ve ST70 ısı yalıtımlı pencere ve kapı sistemi
yüksek performans değerleri, görsel dizayn kalitesi ve imalatçı dostu detaylarıyla bu değerli proje için gönül rahatlığıyla
tercih edilmiştir. Yaz ve kış aylarının zorlu şartlarını sonuna kadar hisseden bu bölgeden hem sıcak hem de soğuk
dönemlerde gerekli ısı geçirim performanslarını kolaylıkla sağlayan bu sistemler ekonomik anlamda konut sahiplerine
çok büyük avantaj sağlamaktadır.
Yıllardır ülkemizde, Avrupa’da, Avustralya’da ve yakın coğrafyalarda yoğun bir şekilde kullanılan bu sistemler Amerika’da
da yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan sistemler haline gelmişlerdir.

170 Grant Avenue / USA
The Most Prestigious Project in America
170 Grant Avenue Project is a residential project designed for the modern housing needs of the city center with a
modern design approach within the traditional housing development of New Jersey in the region. In this project, SL45
heat insulated sliding system and ST70 heat insulated window and door system were used from Çuhadaroğlu interal
architectural systems.
Among the traditional systems of Çuhadaroğlu, SL45 heat insulated sliding system and ST70 heat insulated window and
door system were chosen with peace of mind for this valuable project thanks to their high performance values, visual
design quality and manufacturer advantages. These systems easily provide the necessary heat transfer performances
in both hot and cold periods for these regions, which feel the harsh conditions of summer and winter months at the
maximum level, saving home owners.
These systems, which have been heavily preferred in our country, Europe, Australia and nearby geographies for years,
have become systems that provide high customer satisfaction in America.

TEŞEKKÜR / THANK

Ahmet
Çuhadaroğlu’nun
Hayatına Dokunanlar
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Those Who Touched
Ahmet Çuhadaroğlu's
Life

I

attended the 65th anniversary celebration
Ocak 2020 Çarşamba akşamı,
Beşiktaş Swiss Otel Boshporus'ta;
organized by Çuhadaroğlu Group of
Çuhadaroğlu Şirketler Grubu'nun
Companies at Beşiktaş Swiss Hotel
kuruluşunun 65. yılı gecesine Dürüst
Boğaz on Wednesday, January 8,
İzler kitabının çıkmasında araştırmasıyla,
2020, representing journalist Yakup Kadri
arşiv kayıtlarıyla ve fotoğraflarıyla
Bozalioğlu, who contributed to the preparation
hazırlanışına katkı sunan Zara Kültür
of the book Dürüst İzler with his research,
Araştırma Grubu'nu, gazeteci Yakup Kadri
archive records and photographsThe book,
Bozalioğlu'nu temsilen katıldım.
which was prepared in memory of Master
2013 yılında ani bir kalp krizi
Architect Ahmet Çuhadaroğlu, who died
Ali Lafçı
sonucu vefat eden Yüksek Mimar Ahmet
of a sudden heart attack in 2013, added a
Eğitimci, Araştırmacı - Yazar
Çuhadaroğlu anısına hazırlanan; tek kelime
beautiful meaning and value to the night.
Educationalist
ile müthiş, kusursuz bir kitapla taçlandırılmış
Honest Traces… It was chosen as a very
olması geceye çok ayrı bir anlam ve değer
Investigator- Author
correct and meaningful word expressing
katmıştı. Dürüst İzler… Ahmet Bey'i ifade
Mr. Ahmet and the whole hall was designed
eden çok doğru ve anlamlı bir sözcük olarak
according
to
this
word.
seçilmiş ve tüm salon buna göre dizayn edilmişti.
I
was
full
of
pride
and impatiently started to examine
Gurur dolu duygular içindeydim sabırsızlıkla yolda
the
book
on
the
way
in
the taxi ... Especially with his success
takside kitabı incelemeye başladım… Özellikle daha önceden
in
business
life,
which
I
did not know before, my pride has
bilmediğim; iş hayatındaki başarıları ile gururum bir kat
increased even more. While browsing the book, I saw with
daha arttı. Kitaba göz atarken Ahmet Bey'in de benim gibi
amazement that Ahmet Bey graduated from primary school
İlkokulu Zara'da köyünde bitirip İstanbul'a geldiğini ve Vefa
in Zara in his village, came to Istanbul and enrolled in Vefa
Lisesi orta kısmına kaydolduğunu görünce yılları farklı olsa
High School and realized that we shared the same fate even
da, aynı kaderi yaşamış olduğumuzu hayretle fark ettim; zira
though the dates were different. Because in 1966 I came to
ben de İlkokulu Zara’da Tödürge köyünde bitirip; ağabeyim
tarafından İstanbul’a getirilip 1966 yılında Vefa Lisesi orta
the middle section of Vefa High School and started it.
kısmına başlamıştım.
Mr. Ahmet met with Zara Foundation President Naci
1992 yılında Zara Vakfı Başkanımız Naci Başçiftci'nin
Başçiftci in his office in 1992, and I had the opportunity
Ahmet Bey ile diyalog kurması sırasında ofisinde ki
to get to know them closely. With countless successes in
görüşmede yakından tanıma fırsatını buldum. Ahmet
life by Ahmet Çuhadaroğlu Although one of Turkey's most
Çuhadaroğlu, Türkiye'nin en saygın sanayicileriden birisi
respected industrialists always maintained its value. It is a
olarak hayatında sayısız başarılar kazanmış ama özünü hep
great pleasure for me that the two-page article I prepared
muhafaza etmiş çok önemli bir değerdir. Şahsım olarak;
by researching the Çuhadaroğlu Family Population Records
Osmanlı Arşivinden Çuhadaroğlu Aile Nüfus Kayıtlarını
from the Ottoman archive was included in the book
araştırıp hazırladığım iki sayfa yazıya Ahmet Bey anısına
prepared in memory of Ahmet Bey.
hazırlanan kitapta yer verilmiş olması, benim için büyük
We remember him with mercy and gratitude, believing
bahtiyarlıktır.
that he is an exemplary person with what he has done in
Hayatının her safhasında yaptıklarıyla her bakımdan iyi
every period of his life.
bir örnek insan olduğuna, inanmış olarak; kendisini rahmetle,
şükranla anıyoruz.
God bless his soul. Rests in peace.
Ruhu şad, mekânı cennet olsun. pazartesi,
13. 01. 2020 - İstanbul
13 Ocak 2020 - İstanbul
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